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PARECER JURIDICO

áo Ptiblica ou os sinativo ue não vincula a Administcor Íacultativo é um ato

dmlolstrados, odêrdo esses s ui-lo ra melhor fundamentar sues decisõês ou i orá-lo

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de no 025/2021, e PROCEDIMENTO

LICITATORIO no 027/2021, verifica-se que a Secretaria Municipal de Planejamento,

através de sua Secretária Srta. Soeli Leal, em data de 15 de Fevereiro de 2021 ,

solicitou a abertura de procedimento para a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E

URBANISMO EM OIVERSAS ÁREAS RURAIS, URBANAS E INSTITUCIONAIS

DO MUNIC|PIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR., pelo período de 06 (seis)

meses" Conforme documentação em anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido

preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 15 de Março de 2021.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informaçÕes afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 29.400,00 (Vinte e nove mil e

quatrocentos reais,, pelo prazo de 180 (cento e oitentaa) dias, conforme faz prova de

oÍçamentos e documentos acostados.

Tendo sido sugerida a contrataçáo da empresa, após a

pesquisa e análise de preços, 01- CONSTRUTORA NSP LTDA., C

RUA JO SE DE FRAHçA PEREIRA, N' t 0 ' CEP: 85'230-000 - foHEitAx; 142) 3644-1359
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RUA JO SE DE FRÂNçA pEREIRÂ, ll'10 , CEP: 85.230-000 - totlEitAX: (42) 3644-í35S

18.923.087/0001 -34, localizada na XV de Novembro no 2í8, Centro, nesta cidade

de Santa Maria do Oeste-PR.

O ar1..24, inciso lV, da Lei 8.666/93, que trata sobre

a dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispõe - "Art. 24 - Ê dispensávet a

licitação: -ll - para outros serviços e coÍnpras de valor até 10%o (dez por cento)

do limite previsto na alínea 'a", do inciso ll do artigo anterior e para

alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas

de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser

realizada de uma só vez;"

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso ll, da Lei 8.666/93

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia.

S.M.J. E o Parecer.

San aria do Oeste-Pr, 17 de Ma rço de 2021

Assessor


